Zápisnica
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.8.2015 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure
Prítomní:
- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová
- 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčíková a poslankyne Mgr. Mária Hromkovičová
a Mgr. Ľubica Uhrová sa ospravedlnili
- zapisovateľka Mgr. Mária Radochová
- občania podľa prezenčnej listiny.
Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
3. Návrh VZN č. 1/2015 o určovaní výšky príspevku na financovanie záujmového
vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý
Jur
4. Pošta – Tomáš Suchý, JUDr. Peter Schmidl a Anna Schmidlová, Irena Polónyová
a Ján Polóny
5. Diskusia
6. Záver
Bc. Šimon Kadlic doplnil program o tieto body:
- usporiadanie jarmoku obcou
- zriadenie miestnosti pre rokovanie komisií
Za tento program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Otvorenie zasadnutia
Ȏsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová.
Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné.
Starostka navrhla do návrhovej komisie Bc. Kollárovú a Bc. Kadlica a za overovateľov
zápisnice Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Juraja Smolára. Títo poslanci boli do návrhovej
komisie a za overovateľov zápisnice schválení.
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2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie

na

vedomie

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáv uznesenie č. 15/2014.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 22.06.2015
Ing. Mária Kratochvílová na minulom OZ sa informovala, kto bude majiteľom potoka –
mŕtve rameno po pozemkových úpravách. Starostka na základe informácie spracovateľa
pozemkových úprav informovala, že majiteľmi pozemkov po pozemkových úpravách, podľa
nového stavu, nakoľko sa jedná o ostatnú plochu v intraviláne budú p. Prelec s p. Pluhářovou
a v extraviláne p. Prelec, p. Pluhářová a p. Frýbert.

4. Návrh VZN č. 1/2015 o určovaní výšky príspevku na financovanie záujmového
vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý
Jur
Návrh VZN č. 1/2015 o určovaní výšky príspevku na financovanie záujmového
vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý Jur
poslanci obdržali domov.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
VZN č. 1/2015 o určovaní výšky príspevku na financovanie záujmového vzdelávania
v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý Jur.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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5. Pošta
Žiadosť o výmenu parciel – Irena Polónyová a Ján Polóny
Irena Polónyová a Ján Polóny požiadali o výmenu parciel parcela registra „C“ p.č.
5475/16 vo výmere 342 m2 ( trvalý porast ) za výmenu časti pozemku z p.č. 4477/8 k
zastavanej ploche /chate/ evidovanej na parcelnom diele 4477/25.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie

č.

29/2015

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
zamieta
žiadosť o výmenu parciel p. lreny Polónyovej a Jána Polónyho v súvislosti s výmenou
pozemku parcela registra „C“ - p.č. 5475/16 vo výmere 342 m2 (trvalý porast ) za výmenu
časti pozemku z p.č. 4477/8 k zastavanej ploche /chate/ evidovanej na parcelnom diele
4477/25.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

Žiadosť o odkúpenie pozemku - JUDr. Peter Schmidl a Anna Schmidlová
JUDr. Peter Schmidl a Anna Schmidlová požiadali o odkúpenie 163 m2 pozemku
v RO Tomky pri chate. OZ odložilo túto žiadosť na budúce zasadnutie OZ.

Tomáš Suchý – žiadosť o odkúpenie pozemku - p.č. 5124/7 o výmere 50 m2 v RO Tomky.
Vzhľadom k tomu, že tento pozemok nie je priľahlý pozemok,
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie

č.

30/2015

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
A/ schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku– parc. č. 5124/7, parcela registra
„C“ KN, druh a spôsob využitia pozemku – ostatné plochy, o výmere 50 m2, nachádzajúci
sa v kat. území Borský Svätý Jur, obec Borský Svätý Jur, zapísaný na LV č. 1493, vedenom
na Okresnom úrade Senica, Katastrálny odbor, podľa ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
B/ poveruje
starostku obce Borský Svätý Jur na vykonanie potrebných krokov k realizácii predmetnej
obchodnej verejnej súťaže podľa časti A/ tohto uznesenia (najmä zverejnenie podmienok
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obchodnej verejnej súťaže, vymenovanie členov komisie pre vyhodnotenie súťažných
návrhov, príprava a uzatvorenie kúpnej zmluvy).
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Usporiadanie jarmoku obcou
Bc. Šimon Kadlic a Peter Holúbek informovali OZ o zámere usporiadať obecný jarmok.
Navrhli termín 14.11.2015, kedy je v obci plánovaný lampiónový sprievod.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
usporiadanie jarmoku obcou v súčinnosti s komisiou školstva, kultúry a športu, spolkami,
klubmi a organizáciami v obci dňa 14.11.2015 na miestnom trhovisku.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Zriadenie miestnosti pre rokovanie komisií
Bc. Šimon Kadlic navrhol zriadenie miestnosti pre rokovanie komisií.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zriadenie v budove obecného úradu vybranú zasadaciu miestnosť pre potreby komisií
zriadených obecným zastupiteľstvom a sprístupnilo ju predsedom jednotlivých komisií
do 31.8.2015.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.

6. Diskusia
Starostka obce informovala:
- Západoslovenská distribučná poslala Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene
umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy,
- o upozornení Ministerstva životného prostredia SR pre samosprávy v súvislosti
s uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami (budúce organizácie
zodpovednosti výrobcov) v oblasti obalov a neobalov,
4

-

-

obec nedostala financie na vybudovanie multifunkčného ihriska,
Ministerstvo financií schválilo pre obec 9 400.- € na oplotenie pri zdravotnom stredisku,
v internetovom obchode AZ Európa sme objednali kôš s popolníkom, dodajú nám ho
do 12.8.2015,
geologický prieskum na pozemky pri Halešoch sa bude robiť po 15.8.2015. Spraví sa
5 sond za cenu 2 000.- €,
28.6.2015 mikroregión Šaštínsko poriadal kultúrne slávnosti,
30.6.2015 bola urobená cesta k Ing. Kodajovi,
18.7.2015 sme poriadali 4. ročník Beh jurským parkom. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na akcii,
22.7.2015 bola pracovná porada k problematike odpadov, predaju a výmene pozemkov,
26.7.2015 futbalový klub poriadal priateľský futbalový zápas s futbalovým klubom Dolná
Poruba, ktorí prišli aj so svojimi fanúšikmi,
28.7.2015 sa zúčastnila informačného seminára o novom zákone o odpadoch,
30.7.2015 zasadalo predstavenstvo jednoduchých pozemkových úprav ohľadom riešenia
pripomienok,
3.8.2015 sme zorganizovali stretnutie obyvateľov bytovky pri tehelni ohľadom výstavby
garáži.
začali sme s preberacím konaním – ukončenie prác na telocvični. Projekt si vyžiada ešte
práce naviac. Bude vybudovaný nový okapový chodník, nový hromozvod
a odkanalizovanie dažďovej vody z okapov. Náklady budú asi 11 500.- €,
organizujeme zbierku šatstva pre Diakoniu Broumov,
je možnosť prihlásiť sa do výzvy Zlepšime spoločne Slovensko, ktorá je zameraná
na voľný čas,
zakúpili sme ozvučenie na cintorín, ktoré bude využívané pri pohrebných obradoch,
informovala o schválení vlády SR o novele zákona, ktorou sa obciam zvýši podiel na
výnose dane z príjmov fyzických osôb zo súčasných 68,5 % na 70 %,
v rámci prístupu LEADER združenie obcí sme zaevidovali MAS – občianske združenie
Záhorie,
o nových výzvach – oblasť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania,
o operačnom programe Kvalita životného prostredia,
o výzve programu PRIORITY mládežníckej politiky Programov pre mládež –
zviditeľňovanie prínosu práce s mládežou,
začíname aktualizovať PHSR.
Mgr. Jozef Baláž sa informoval, kedy sa bude riešiť stav školskej bytovky.
Pred 3 mesiacmi bolo uznesenie. Starostka mu odpovedala, že v druhej polovici augusta.
Ďalej sa Mgr. Baláž pýtal na rekonštrukciu telocvične. Podľa neho bol projekt urobený
zle, v projekte nie je riešená kanalizácia, bleskozvod.... Starostka mu odpovedala, že tento
projekt bol ešte z roku 2011, kedy sme podávali projekty na 2 budovy. Mgr. Baláž ďalej
poukázal na vyrastajúce topole. Keď sa topole zrezali, chémia sa aplikovali až
po 4 mesiacoch. Starostka mu odpovedala, že akcia nebola v rozpočte a naši pracovníci
nestíhajú.
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-

Mgr. Alena Olšovská, riaditeľka ZŠ s MŠ informovala, že aj zadná časť areálu školy je
v dezolátnom stave, treba to celé splanírovať. Starostka jej odpovedala, že sa chystá
vyčistenie pozemku pod glóbusom. Pán Holúbek povedal, že treba spoluprácu školy
s obcou.

-

Mgr. Jozef Baláž upozornil, že keď je v areáli školy aj materská škôlka, treba mať
pozemok oplotený. Ďalej sa informoval na parkovisko pred školou. Bc. Šimon Kadlic
prečítal posudok z odboru dopravy, podľa tohto posudku by tam mohlo byť kolmé,
pozdĺžne aj šikmé parkovisko. Poslanci musia rozhodnúť, aké parkovisko sa tam
vybuduje. Podklady pošle poslancom. Pán Holúbek navrhol spraviť prieskum, koľko áut
tam zastaví. Starostka mu odpovedala, že asi 5 áut, pri kolmom a šikmom parkovisku sa
musí zúžiť cesta. Mgr. Alena Olšovská, riaditeľka ZŠ s MŠ navrhla spomaľovač na cestu
pri škole.

-

Bc. Šimon Kadlic požiadal o zaslanie nasledovných materiálov:
· výkaz výmer, ktoré zadala víťazná firma pri verejnom obstarávaní,
· zoznam požiadaviek, resp. projekt, ktorý obec zadala do súťaže,
· navrhovaný zoznam prác a ich cenu, ktoré chce firma predložiť na dodatočné
zaplatenie z rozpočtu,
· celé znenie projektu, súťaže, do ktorej obec prihlásila projekt, aby z Envirofondu
dostala dotáciu na telocvičňu. I nejaký odkaz, kde je možné dohľadať toto zadanie.

Pán Peter Holúbek informoval o rokovaní finančnej komisie. Z tohto rokovania prečítal
zápisnicu, ktorá je zverejnená na adrese:
https://drive.google.com/file/d/0B7607zEMN6HOTY5MUVBSUN0ZVA3c25aYVE4YnBvXzc4Mmxv/view?usp=sharing.

-

-

Pani Irena Prevajová informovala, že na komisiu výstavby, životného prostredia
a regionálneho rozvoja podala žiadosť ohľadom odstránenia smrekov, lebo jej zháša
plynový kotol a technik jej oznámil, že to môžu spôsobovať stromy na jej dome. Komisia
odporučila susede pani Morávkovej stromy ostrihať a jej odporučila nechať si spraviť
nový vývod – komín z plynového kotla. Suseda, pani Morávková ostrihala plot len z jej
strany – zo strany pani Morávkovej a konáre nechala na pozemku pani Prevajovej.
Korene stromov poškodzujú jej dom a preto by chcela, aby komisia výstavby a životného
prostredia doriešila túto žiadosť.

-

Pani Mária Dufková z osady Tomky sa pýtala, kedy budú pokračovať elektrikárske práce,
nakoľko pri jej dome je stále stĺp. rekonštrukcia trafostanice. Starostka jej odpovedala, že
čakáme na elektrikárov, ktorí budú rekonštruovať trafostanicu v obci a využijeme ich
techniku na postavenie stĺpa. Našimi silami nie sme schopní túto prácu vykonať.

-

Pán Peter Holúbek sa informoval, v akom stave je riešenie kanalizácie v budove pošty.
Starostka mu odpovedala, že má dohodnuté stretnutie s Ing. Minxom. Ďalej sa
informoval na výzvu Zlepšime spoločne Slovensko, čoho by sa táto výzva týkala.
Starostka mu odpovedala, že zatiaľ má obec iba zámer. Ďalej sa pýtal na program
čistiarne odpadových vôd, či tam bude spadať aj naša obec. Starostka mu odpovedala,
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že nie, ale 10.7.2015 mala stretnutie s Ing. Stankom, odovzdala mu materiály na
posúdenie aká kanalizácia by bola pre našu obec vhodná.
-

Bc. Šimon Kadlic sa informoval na zámer obyvateľov bytovky pri tehelni, ktorí majú
záujem si postaviť garáže. Pýtal sa, či obec zaplatí za prieskum financie. Starostka mu
odpovedala, že za prieskum nie, ale za štúdiu áno. Po pozemkových úpravách bude pri
bytovke pozemok obecný a v budúcnosti po vyňatí z pôdneho fondu by tam mohli byť aj
stavebné pozemky.

-

Ing. Mária Kratochvílová z osady Tomky sa pýtala, kto je vlastník regulovaného ramena
na osade Tomky, ktoré treba vyčistiť. Ďalej informovala, že pri daždi Ing. Haberla musí
vypúšťať vodu z garáže, lebo ho vytápa. Informovala sa, komu patrí kanál, ktorý vedie
z Dolných Valov na osadu Húšky. Navrhla, aby komisia pozemkových úprav zabezpečila
vyčistenie kanála. Ďalej hovorila o problémoch so susedmi – vraj jej 3 x prerezali
pneumatiky na aute, vyhrážajú sa jej zabitím, zneužívajú svoje deti na to, aby jej robili
zle, ohňostroj nasmerovali na jej nehnuteľnosť, už má piateho súdneho znalca a musí
stále chodiť na súd so susedmi. Starostka jej odpovedala, že pozemkové úpravy
sa týkajú extravilánu, pracovníci Geospolu sa s ňou pokúšali dohodnúť, odvolanie išlo
do Trnavy. Ing. Kratochvílová jej povedala, že jej odvolanie už rieši Ministerstvo.

Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mgr. Mária Radochová

...............................................

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Branislav Baláž

...............................................

Mgr. Juraj Smolár

...............................................
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